Кратка информация за проекта
Обучение на тема „риба“ за бъдещи главни готвачи
Рибарски групи FLAG: FLAG „Кашуби“ и FLAG „Северни Кашуби“
Регион Кашуби, Полша

FLAG „Кашуби“ и
FLAG „Северни Кашуби“

Преглед на проекта
В рамките на съвместен проект бе организирано обучение, посветено на рибата — риболов, преработка и приготовление на регионални рибни ястия. Така 60 ученици и
преподаватели от полски училища по готварство имаха възможност да се убедят колко
полезна и ценна храна е рибата.

ПОЛША

		
Полша е на едно от последните места по консумация на
риба в Европа. Една от основните причини за това е, че
рибата и най-вече местните видове се счита за непривлекателна, трудна за приготвяне, а и в твърде ограничен
брой ресторанти се сервира риба, уловена в района. Две
рибарски групи FLAG в сътрудничество с 6 училища по готварство (средни училища, обучаващи професионални
кадри за заведения за хранене) от регион Кашуби в северна
Полша разработиха проект, включващ редица образователни дейности, свързани с рибата. В проекта участват 60
ученици и преподаватели от тези училища.
Курсът на обучение започна с работно посещение на пристанищата в района, рибарски лодки, преработвателни
предприятия и ресторанти. То целеше да даде на участниците представа за целия процес — улов, преработка, приготовление. След това в рамките на 72-часово интензивно
обучение опитни майстори-готвачи показваха как рибата
може да бъде превърната в привлекателна храна, а участниците преминаха и през стаж във фабрика за преработка
на риба. Освен това те участваха в рекламирането на рибни
продукти на регионален фестивал както и в написването
на готварска книга, съчетаваща местните кулинарни традиции с нестандартни рецепти с местна риба.
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Основни поуки
>> Съответствие с темите на мрежата FARNET: Добавяне на стойност към рибните продукти, подобряване на имиджа на риболовните предприятия.
>> Резултати: 60 потенциални главни готвачи и преподаватели от училища по готварство подобриха своите
умения и мотивация да приготвят ястия с риба и се научиха как да комбинират местните риби с регионалната кухня. В рамките на обучението, водено от известни полски майстори-готвачи, участниците придобиха повече познания за рибената хранителна верига. В края на обучението много ученици и учители
заявиха, че практически насоченият и забавен курс им е помогнал да променят мнението си за рибата.
Нещо повече — създадена бе готварска книга, която да насърчи и други хора да изпробват нови рецепти
с местна риба. В дългосрочен аспект проектът цели да развие пазара за качествена риба в целия регион.
>> Приложимост на друго място: Подобни курсове на обучение могат да се окажат особено подходящи
за страни или региони, където няма изявена традиция да се яде риба и/или където качеството на местната риба не е признато. Обучението на бъдещите главни готвачи може да спомогне за повишаване на
осведомеността и подобряване маркетинга на такава риба, ето защо подобни курсове биха могли да
бъдат проведени в крайбрежни райони, където основният улов се състои от по-малко известни видове
или видове, които се смятат за по-малко ценни.
>> Заключителен коментар: Доброто сътрудничество между основните действащи лица, а именно двете
рибарски групи FLAG като ръководители на проекта, училищата по готварство и учителите от тях, майсторите-готвачи, собствениците на рибарски лодки и фабриките за преработка на риба допринесе за
високата мотивация и ентусиазма сред обучаващите се. На базата на постигнатия успех по този проект
на следващата година беше организиран втори цикъл на обучението.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер на разходите по проекта: 37 730 евро
>> Финансиране по линия на Ос 4 на ЕФР: 28 302 евро
>> Национално съфинансиране: 9 428 евро

Информация за проекта
Наименование: Обучение на тема „риба“ за бъдещи главни готвачи
Продължителност: (първи цикъл) октомври 2013 г. — април 2014 г.
Дата на конкретния пример: април 2015 г.
Вносители на проекта
Рибарска група FLAG „Кашуби“
Евелина Лила | e.lila@lgrkaszuby.pl
www.lgrkaszuby.pl
Информация за рибарската група FLAG
Рибарска група FLAG „Северни Кашуби“ | www.plgr.pl
Справочник за рибарската група FLAG „Кашуби“
Справочник за рибарската група FLAG „Северни Кашуби”
Редактор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, Генерален директор.
Отказ от отговорност: Въпреки че Генерална дирекция „Морско дело и Рибарство“ носи отговорност за цялостното изготвяне на този документ, тя не
носи отговорност за съдържанието и не гарантира точността на информацията.
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